Số: 837 Ngày: 24 tháng 7 năm 2011

Tröïc Giaùc
Tröïc giaùc chính mình khai trí tueä
Bình taâm thanh saïch giaœi phaàn meâ
Quí thöông muoân loaïi ñoàng chung soáng
Khai trieån chính mình roõ hoaù coâng
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 04/09/2001 đến 10/10/2001
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và
giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Thanh trược phân minh thế nào?
2) Thương tình tái ngộ sẽ ra sao?
3) Những chuyện của Trời độ sẽ không biết trước được có phải không?
4) Sự giác thức là sao?
5) Tâm thức mờ ảo là sao?
6) Thực hành chất phát có hữu ích gì không?
7) Trí tâm thanh tịnh có ích gì?
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1) Atlantic city, 04-10-2001 2: 55 AM
Hỏi: Thanh trược phân minh thế nào?

2) Atlantic city, 05-10-2001 3: 45 AM
Hỏi: Thương tình tái ngộ sẽ ra sao?

Ðáp: Thưa thanh trược phân minh bằng thực hành
dấn thân độ đời
Kệ:
Ðạo đời qui hội hướng tâm linh
Giải tỏa phiền ưu tự sửa mình
Triết lý thông giao đường tiến hóa
Tự tu tự tiến tự phân minh

Ðáp: Thưa thương tình tái ngộ sẽ vui trong thâm
tình sống động

Ðáp: Thưa tâm thức mờ ảo là sự thanh tịnh thiếu
quang minh
Kệ:
Ðời đạo chưa thông gốc tạo mờ
Trí tâm thiếu dũng tự bơ vơ
Quán thông chưa đạt chưa thanh nhẹ
Tiến hóa chưa kịp ý vẫn mê

Ðáp: Thưa thực hành chất phát rất hữu ích cho hành
giả vô vi
Kệ:
Thực hành chất phát tự tâm tu
Thức giác bình tâm tự giải mù
Chuyển thức thực hành gieo ý tốt
Bình tâm học hỏi sớm dự trù

Kệ:
Chung vui sống động tình giao cảm
Nhắc nhở quá trình sống động vui
Tưởng đến Trời cao nay chuyển độ
Tình thương sống động tự rèn trui
3) Atlantic city, 06-10-2001 5: 10 AM
4) Atlantic city, 07-10-2001 7:00 AM
Hỏi: Những chuyện của Trời độ sẽ không biết trước Hỏi: Sự giác thức là sao?
được có phải không?
Ðáp: Thưa sự giác thức là đụng chạm cực mạnh sẽ
Ðáp: Những chuyện của Trời độ đều không biết
hiểu được nhiều điều phải trái
trước được nó sẽ xảy ra bất ngờ gọi là duyên là vậy
Kệ:
Chạm trán mới hay lỗi chính mình
Kệ:
Duyên Trời tận độ khắp nơi nơi
Rõ đường hư hại tự phân khuynh
Tiến hóa thực hành tùy đạo đức
Ðường đi độc ác chính mình tạo
Khai triển vô cùng tự thức tâm
Thức giác chánh tâm tự giúp mình
Ðời xây dựng tốt tự mừng thầm
5) Atlantic city, 08-10-2001 9:00 AM
6) Atlantic city, 09-10-2001 7: 35 AM
Hỏi: Tâm thức mờ ảo là sao?
Hỏi: Thực hành chất phát có hữu ích gì không?

7) Atlantic city, 10-10-2001 7: 45 AM
Hỏi: Trí tâm thanh tịnh có ích gì?
Ðáp: Thưa trí tâm thanh tịnh rất hữu ích
Kệ:
Trí tâm thanh tịnh càng minh mẫn
Thực hiện gieo duyên chuyện tối cần
Chuyển tiến liên hồi không gián đoạn
Phân minh đời đạo nguyện gieo phần
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998
26.- Vấn: Con ngồi thiền nhìn lên trên, thấy một vị ở trên cao chỉ xuống bảo rằng ráng ngồi thiền đi.
Đáp: Đó là tiên. Bên trên Thiên Tiên người ta chiếu cho, dẫn dắt mình tiến hóa, chỉ đường mở lối. Khi mà
thấy những cái đó thì dũng mãnh tu hơn. Nhận định là cái pháp của mình đúng, phải hành đi, cố gắng đi
nữa, vì phải dày công mới đạt pháp. Mỗi mỗi đều phải dày công, không nên bê trễ nữa.
27.- Vấn: Câu hỏi thứ tư:
Đêm nọ con ngồi thiền, con thấy con lên rất cao, con đang mê khi con rớt xuống, con tưởng chừng khi con
bị té, khi đó con sờ tấm thân con thấy con đang ngồi.
Đáp: Đó mình phân rõ ràng trược thanh. Trược thì rờ mó được. Thanh thì cao vút đi lên, đi tới vô cùng.
Nhập định rồi mình bước ra đi liền không có sao hết. Tốt không có sao hết.
28. Vấn: Kính thưa Thầy Tám, con thiền đã được ba năm nay. Nhưng cớ sao mỗi khi con học bài, cần phải
suy nghĩ, con cảm thấy như bị nhức đầu bên trái, con phải lấy ngón tay nhấn nhè nhẹ lên sợi giây thần kinh,
lúc soi hồn mới đỡ một chút, cũng như lúc đi xe hơi hay máy bay cũng vậy. Thưa Thầy con không biết mình
soi hồn có sai không? Mặc dù con được chỉ dẫn và học hỏi nhiều nơi bạn đạo. Kính xin Thầy giúp đỡ cho
con.
Đáp: Soi hồn đúng thì những trạng thái đó bình thường không có gì đâu, đừng có sợ. Thấy nó nhức nhức
một chút, đó là cái điển nó chạy chớ không sao hết. Chúng ta phải cố gắng soi hồn nữa… nó trụ ở trung tim
rồi..
29.- Vấn: Kinh thưa Thầy, khi niệm Phật có một nhịp rung động liên tục từ trước trán lên bộ đầu, sự rung
động hòa nhịp với nhịp đập của mạch máu tim. Sự rung động càng lúc càng mạnh, điều trên như vậy là
đúng hay sai?
Đáp: Cái đó đúng. Nên trụ lên trung tim bộ đầu và nhớ Nam Mô A Di Ðà Phật. nó còn thanh nhẹ hơn.
30.- Vấn: Làm sao để biết được trình độ của một hành giả Vô Vi?
Đáp: Người được Vô Vi mà mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, thấy họ thành tâm tu
tiến. Còn những người họ đã kiếp này, nhiều kiếp rồi cơ thể được khai triển, nó có luồng điển riêng, nó
nhận được hào quang của đối phương toả đi tới đâu. Nó có căn duyên tốt, tiên cốt đã hình thành tại thế
gian. Cố gắng tu pháp Vô Vi sẽ thật sự giải thoát mau.
31.- Vấn: Kính thưa Thầy, xin giải cho con những điều thắc mắc sau đây: Lục căn, lục trần, lục thông là
gì?
Đáp: Nó cũng trong 6 giới đó thôi. Lục căn ở trong 6 giới đó. Lục căn là nhản nhĩ tỉ thiệt thân ý. Nếu chúng
ta khai thông nó thì lục căn nhẹ, thì lục trần không có áp đảo, nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý của chúng ta được khai
triển về điển giới thì không có sự áp đảo, xúi dục của đối phương.
32.- Vấn: Kính thưa Thầy, Con tên là Kim Anh ở Bắc Cali, con xin có một câu hỏi về sức khỏe.
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Ở Bắc Cali và ở Hy Lạp đều có không khí ô nhiểm rất nhiều, taị sao con ở Bắc Cali bị suyển, nhưng tại sao
con ở thành phố Athene Hy Lạp vừa 4 tuần và một bạn cũng mời ở Colorado qua vài tuần, cả hai chúng con
đều hết suyển hoàn toàn. Con về lại Bắc Cali hai tuần nay con lại bị suyển lại. Xin Thầy minh giải cho
chúng con.
Đáp: Vì sự ô nhiểm của bầu trời nó dễ suyển lắm. Mình tới cái chổ lạnh trong lành nó cũng bớt được, khô
là nó bớt. Ẩm khí quá nhiều nó dễ suyển.
33.- Vấn: Con có 2 câu hỏi xin Thầy chỉ cho: Khi con ngồi soi hồn độ 6,7 phút rồi mê đi thì tay mặt mấy
ngón tay dang ra cách 2 inches khi tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Đáp: Cái tay còn yếu, luồng điển nó tụ đầy đủ, cái tay nó ngay ngắn không dang được đâu. Xác nhận là cái
luồng điển từ cơ tạng chạy ra ngón tay nó liên hệ còn yếu. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều cho
nó trụ lúc đó nó sẻ bớt.
34.- Vấn: Khi ngồi thiền thấy một cái gì trùm phủ xuống mình, thấy mình thơ thới nhẹ nhàng, rồi tiếp đó
không còn thấy mình mẫy tay chân gì hết, nhưng ý con biết là mình đang ngồi thiền, xin Thầy chỉ cho hiện
tượng đó như thế nào?
Đáp: Lúc đó cái luồng điển nó xuất nhẹ mới được luồng điển bên trên chiếu chọ nên nó cảm thấy thanh
nhẹ. Trở lại thể xác nó không còn nữa. Cái vía nó đã nhẹ mới vậy.
CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Giận Chồng
Nhìn anh em cảm thấy thương
Nam nhi yếu đuối không đường tiến thân
Tu thời chẳng tự xét phân
Con đường minh chánh ân cần dựng xây
Ngu si lại muốn làm Thầy
Dở hay không biết, biết rầy em thôi
Em không có phải miếng mồi
Nay thương mai ghét, thả trôi giữa giòng
Nước thời có đục có trong
Em đành phải chịu, em phong chức chồng
Giúp người chẳng được phần công
Lại còn mắng chửi lòng vòng lôi thôi
Tình đời em phải thả trôi
Tự tu tự tiến sang tồi do em
Thực hành khai triển đêm đêm
Em tu em đắc, em thêm một ngành.
Lương Sĩ Hằng.
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ý NGHĨA LỤC TỰ ( tiếp theo )
Ông Tám giảng thêm về Ý nghĩa Lục Tự : NAM – MÔ …
Ở trên này đọc thì nghe vậy thôi, nhưng các bạn luyện tu rồi các bạn mới bình tâm. Sau khi công phu
các bạn đọc từ bài một và để ngộ, đưa vào chơn tâm, lúc đó sung sướng vô cùng. Các bạn có thể ôm ông Tư
trong lòng, ôm đức Di Ðà trong lòng. Tại sao những chiều sâu bí mật mà con người tại thế âm u như thế đó
mà có thể khám phá được sự thanh tịnh như vậy, mà đã dày công ghi lại cho chúng ta. Chúng ta là người tận
hưởng mà không biết cách hưởng là thiếu hành. Chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy cái cuốn sách này là
quý mà lời nói này là thật, không chỉ sai một li một tí. Rồi đây các bạn nghiền ngẫm thấy. À, hồi nào tới giờ
các bạn không hiểu Cung Ly là cái gì? Bính Ðinh là cái gì? Rồi các bạn tu, các bạn nhắm con mắt, hồi
tưởng tới Bính Ðinh là các bạn thấy có ánh sáng xuất ra trong cái thực tập các bạn mới thấy cái điển, thấy
giá trị của điển. Nhưng mà giờ ở đây, sẵn nhân dịp này, tôi qua đây, tôi cắt nghĩa và lưu lại cuốn băng này,
để cho tất cả các nơi những người tu mà đã đạt được một phần nào, thấm thía và thấy rõ những cái bài thơ
và những lời dẫn dắt này là thực tế, và đưa phần hồn về quê rõ rệt. Cho nên trong cái bài thơ cắt nghĩa rất rõ
nhưng mà người còn tâm phàm đọc vô không hiểu nó nói cái gì, tự tôi đọc thì thấy .
NAM
“Nam, thật phương Nam lửa Bính Ðinh”.
“Cung Ly thuộc Ngọ ở nơi mình”. Nó ở trong tâm của con người, chớ không có ngoài, Người ta chỉ tất
cả là ở bên trong.
“Phát ra bừng cháy cùng trời đất”, chúng ta thanh tịnh đi, chúng ta ngồi đi, thanh tịnh “Nó bừng cháy
cùng Trời Ðất”, nó phóng ra. Cho nên khi các bạn tu thiền mà được đạt tới cái điển đó, thì con ma phải ngồi
xa bạn 40 mét vuông, nó không có thể gần bạn được, vì đến là nó đốt, ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan là
vậy.
“Lặng lẽ êm ru cả tánh tình”, khi ta ngồi ta nhắm mắt, ta không còn phải ở thế gian nữa, và cặp mắt ta
nhắm rồi, thì tâm chúng ta không còn ở trong này nữa, ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rồi, hướng
thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó nhẹ nhàng vô cùng.
“Hiệp một chỗ đường thu nguyệt rạng”, nó nhẹ nhàng như vậy, “Hiệp một chỗ đường thu nguyệt rạng”,
cho nên những người mà đi đến cái giai đoạn đó, thi thơ, tình cảm cởi mở, sáng suốt, tác văn cũng là đầy sự
cởi mở cho đối phương.
“Tản đòi nơi tợ tuyết trong xanh”, chỗ mình ngồi cũng thanh sạch như vậy.
“Khảm Ly Diên Hống hòa hai tám”, hai cái là một, trở về không không.
“Hiệp lại một nhà tợ nguyệt tinh”, ngồi đó mà ngồi trong ánh sáng, ánh sáng cả càn khôn vũ trụ, chớ không
phải ngồi trong căn nhà này. Chúng ta tu, là thoát ra không phải ngồi trong căn nhà này.
MÔ
“Mô vốn chữ vô mỗi vật không”, khi mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn đi tới cái chỗ quán thông rồi,
mọi vật đều không.Hỏi chớ cái bông này nó sẽ không, thì những cái hình hài gì mà nó hiển hiện trước mặt
các bạn là các bạn chỉ thấy chữ “không” cũng như tôi đã giảng biết bao nhiêu cuốn băng là “quy không” để
các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay Ông Tư nhắc, cũng như là cái điển mà tôi đã giảng, không có khác xa.Ðó,
mỗi vật đều không, vì chúng ta tu thanh tịnh thì đến cái chỗ là quán thông rồi, trong cái không mà có, mà có
đó là cái tịnh của chúng ta.
“Từ đời vô thủy chửa phân đồng”
“Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết”
“Mới tạo Càn Khôn tỏ một vòng”. Ðó, ta thấy cái nhẹ làm trời, cái nặng làm đất.
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“Ðạo lý hữu tình sanh vật cả”. Ðó đạo lý là cái luật âm dương hữu tình, nó “sanh vật cả”.
“Mẹ Cha ân ái kết thai lòng”. Ði vô trong cái giới thấp trược mới học được cái “Ân ái kết thai lòng”.
“Vật người mới tạo rồi sau diệt”, sanh trụ hoại diệt, thấy không, rồi hồi sinh.
“Vạn sự đều do chữ Nhứt KHÔNG”.
Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy cái gì mà xảy ra rồi, các bạn nghĩ về cái không trước, thì mọi việc
các bạn giải quyết rất dễ mà đem đâm đầu vô cái có thì nó cuống cuồng, cuống cuồng... và không có giải
quyết ược.
“Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không”.
Cái việc này nó xảy ra sự cãi lộn, là trước kia đâu có sự cãi lộn! Nhưng bây giờ nó cãi lộn, rồi nó phải
trở về, nó từ không ra nó phải về không thì chúng ta phải bình tâm cho nó qua. Nó đến rồi nó đi, thì mọi
việc đều sẽ có sự sắp đặt đàng hoàng, không có lo âu. Con người tu mà cứ lo từ chuyện này tới chuyện nọ
thét rồi nó động, đâu có tu được. Mình hiểu nguyên lý bởi nhứt không, sẽ về không, thì không có sự động
trong nội tâm
(còn tiếp)
Hồ Huệ trích
Thông Báo Lễ Tưởng Niệm ngày Liễu Đạo Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên
Kính thưa quý Bạn Đạo,
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California trân trọng kính mời quý bạn đạo trên toàn thế giới đến tham dự
Lễ Tưởng Niệm ngày Liễu Đạo Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào dịp lễ Lao Động (Labor Day) Chủ
Nhật ngày 4 tháng 9, 2011. (tức là ngày 7 tháng 8 âm lịch)
Đây là lễ tưởng niệm năm thứ 2 Đức Thầy Liễu Đạo được tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Lần đầu tiên
chúng ta có khoảng 200 bạn đạo đến tham dự. Đây là dịp để anh chị em bạn đạo chúng ta cùng tưởng nhớ
đến công ơn dạy dỗ vô quái ngại của Đức Thầy.
Năm nay Đại Hội Trí Tâm Tự Thức được tổ chức ở Âu Châu, nên một số bạn đạo không tham dự được vì
lý do cá nhân. Đây là cơ hội cho quý bạn hội tụ về đây cùng nhau chung vui, tu học bên mái ấm đại gia
đình Vô Vi và hưởng được thanh khí điển của miền rừng núi thông xanh, cao khoảng trên 4,000 bộ. Thiền
Viện Vĩ Kiên vừa được nâng cấp, phòng ốc rộng rãi, khang trang, và yên tịnh. Thiền viện có đường niệm
hành bao quanh, dài khoảng 700m, với khí hậu trong lành và thoáng mát.
Quý bạn đạo đến trước và sau có thể trú ngụ tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, thiền viện Vĩ Kiên, hoặc thuê
khách sạn Knight Inn gần Trụ Sở với giá phòng như sau:
Phòng 2 giường là $60 + tax ($64.80)/đêm
Phòng 1 giường là $55 + tax ($59.40)/đêm
Knight Inn
Địa chỉ: 6601 Westminster Boulevard
Westminster, CA 92683-3704
Tel : (714) 898-5598
(Khi đặt phòng tại khách sạn, quý bạn dùng tên Vo Vi Friendship Association thì sẽ được giá nêu trên.)
Sự tham gia của các bạn là nhịp cầu thương yêu, trao đổi tu học, giải tỏa những phiền muộn của nội tâm, để
cùng chung vui trong ngôi nhà tình thương.
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Xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi sắp xếp chu đáo hơn.
Thiền Viện Vĩ Kiên: (909) 338 - 6691
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: (714) 891 - 0889
Lê Hồng Liên (Hạnh): (714) 598 - 5211 E-mail: Hanhvovi008@yahoo.com
Lê Nguyễn Bạch Liên: (714) 474 - 4724 E-mail: lienle008@yahoo.com
Thành thật cảm ơn quí bạn và mong sự tham gia thật đông đảo.
Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
Trần Lệ Quyên

Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
Ngày 22 tháng 7 năm 2011
Kính gởi quý bạn,
Thấm thoát chỉ còn 8 tuần lễ là đến đại hội “Trí Tâm Tự Thức” trên du thuyền Âu Châu.
Để giúp phần check-in lên tàu (EMBARKATION) được mau chóng, mỗi bạn đạo đã ghi danh cần làm xong
phần thủ tục ghi danh trên mạng trước ngày 15 tháng 8 2011 để nhận vé tàu SET SAIL Pass của hãng tàu.
Vé này các bạn có thể tự in ra và ký tên sau khi xong phần thủ tục ghi danh trên mạng.
Lưu Ý:
1) Xin quý bạn hoàn tất phần ghi danh trên mạng sớm để BTC có thì giờ điều chỉnh tên họ quý bạn
trong trường hợp tên ghi danh không giống tên trên passport (thông hành).
2) Các giấy cần thiết để lên du thuyền:
• Vé SET SAIL PASS
• Passport (Thông Hành) và visa (nếu cần cho các bạn không có quốc tịch)
• Thẻ tín dụng hoặc hoặc tiền mặt deposit để trả các chi phí linh tinh (nếu có) khi tiêu dùng thêm trên
du thuyền ngoài những dịch vụ đã có sẳn (như spa treatment, gift shop v…v..). Hãng tàu không đòi
hỏi một số tiền mặt (cash deposit) nhất định, nên quý bạn có thể deposit 100 USD cho các chi phí
linh tinh. Nếu không xài đến số tiền này, quý bạn sẽ được hoàn trả lại khi rời du thuyền (check-out).
Trên du thuyền chỉ dùng US Dollars, không xài tiền Euros.
3) Phiếu Hành Lý (Luggage Tag) sẽ được giao cho quý bạn khi quý bạn lãnh bảng tên tại Khách Sạn
Melia-Valencia vào thứ bảy 17.09.2011.
Quý bạn nào di chuyển tự túc đến bến tàu có thể in mẫu luggage tag khi ghi danh trên mạng, và trình cho
nhân viên hãng tàu để nhận phiếu hành lý tại bến tàu (Cruise Terminal).
Để giúp BTC thực hiện nhanh chóng phần ghi danh này, xin quý bạn nào có phương tiện INTERNET liên
lạc với Ban Ghi Danh qua điện thư (email) ghidanhdh2011@gmail.com để nhận số BOOKING ID
(Confirmation#), và phần hướng dẫn (xem đính kèm).
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Quý bạn nào không có phương tiện INTERNET (email) sẽ được Ban Ghi Danh giúp làm xong thủ tục cho
quý bạn trên mạng. Tuy nhiên, quý bạn cần cho biết tất cả dữ kiện về thông hành (passport), nên quý bạn
nên gởi 1 bản copy của passport của mình cho bạn đạo ghi danh ở địa phương mình để được giúp đỡ, và
kiểm lại tên họ ghi danh trên du thuyền phải giống tên trên passport.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 , Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
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Tel: (214) 957-0465, Email: lammung@yahoo.com
Trường hợp quý bạn không có email, xin gởi chi tiết về PASSPORT(photocopy passport) cho bạn đạo
ngoài Âu Châu về địa chỉ:
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
Attn : GHI DANH Đại Hội 2011
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, USA
HƯỚNG DẪN GHI DANH TRÊN MẠNG VỚI HÃNG TÀU ROYAL CARIBBEAN
1. Các bạn có thể chọn tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức khi ghi danh.
2. Các bạn chỉ cần điền những chi tiết cần thiết (ghi màu đỏ) (*Required)
3. Các bạn cần chấp nhận điều kiện của du thuyền (accept cruise contract) mới in được SAIL
PASS.
4. Các bạn không cần điền phần “Onboard credit expense account” khi ghi danh trên mạng.
5. Khi ghi danh: Tên Du Thuyền: Adventure of the Seas, Ngày đi: 18 September 2011.
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL ONLINE REGISTRATION
Royal Caribbean International and Homeland Security require that passengers register online prior to
boarding the ship. Please complete your registration online no later than August 30, 2011 or sooner, to
ensure that your first and last name matches with your legal documents. Passengers are required to
provide complete and accurate passenger immigration details in advance of the embarkation date or
risk being denied boarding.
IMPORTANT: Royal Caribbean International will charge a fee for any changes made after final payment.
Procedure for online registration:
Go to www.rccl.com , this will take you to their homepage. In the middle upper part you will see BEFORE
YOU BOARD, click on this icon and a box will drop, go to ONLINE CHECK IN which will take you
directly to the online registration.
Last name: Just enter one of the last names in the cabin and it will pull up everyone in that cabin even if the
last names are different.
Reservation number: Please contact ghidanhdh2011@gmail.com if you do not have your BOOKING ID.
Sail Date: Sept. 18, 2011
Ship: Adventure of the Seas
Fill out only the required information until you see COMPLETE under each name at the end. You are not
required to complete the “Credit Card” information, until you board the ship. You should accept the terms
of the cruise contract in order to be able to print your SetSail Pass.
If you are the parent or guardian of a minor who is traveling with you under a different reservation number, you will need to do the following:
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•
•

Under the minor’s reservation number, complete Step 1 Guest Information, save it and exit.
Then under the parent/guardian’s reservation number in the Cruise Ticket Contract section, you can
associate the minor’s reservation by clicking on “Add and accept all of the conditions stated above
for minors in another reservation”. Enter the minor’s name and reservation number. This will enable
you to accept the terms and conditions of the Cruise Ticket Contract on the minor’s behalf.

If you have any questions or problems completing the online registration, please call Royal Caribbean’s
assistance line 800-398-9819.
IMPORTANT: YOU MUST HAVE YOUR SETSAIL PASS PRINTED AND SIGNED READY ON
EMBARKATION DAY IN ORDER TO FACILITATE BOARDING. PASSENGERS WITH
INCOMPLETE DOCUMENTATION WILL BE DENIED BOARDING.
DOCUMENTATION REQUIRED:
1. VALID PASSPORT (and Visa if required)
2. SET SAIL Pass printed and signed
3. CREDIT CARD or Cash deposit for incidentals onboard the ship.
BẠN ÐẠO VIẾT
NHẪN HÒA - NHỮNG NGÀY HÈ 2011
Bồng bềnh trên mây sau 2 giờ 30 phút, máy bay đưa chúng tôi từ Nam California tới Seatle. Bạn đạo đón
đoàn chúng tôi từ sân bay về Thiền Viện khoảng 1 tiếng 30 phút lái xe. Đặt chân tới Thiền Viện chúng tôi
vô cùng ngạc nhiên đến thú vị, phong cảnh thiên nhiên hữu tình chuyển hóa qua sức lao động con người tạo
lên bức tranh trời tuyệt đẹp ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Quên hết mệt nhọc sau cuộc hành trình,
sức lực hồi sinh như những đứa con trở về gia đình, khí thanh điển lành tràn ngập không gian, những khuôn
mặt hớn hở, an nhàn của các bạn đạo gặp nhau như từ thuở nào đã từng là anh chị em. Vợ chồng anh chị
Long, anh chị Vượng đón chúng tôi tình thâm như anh chị cả trong gia đình, lo toan, chăm sóc, các em từng
li, từng tí, thăm hỏi trò chuyện ân tình, gợi nhớ biết bao dấu ấn kỷ niệm nơi Đức Thầy đã từng đứng, ngồi,
đi qua.... chúng tôi cảm nhận quanh quần đâu đây tất cả đầy hơi ấm tình thương của Cha.
Chị Bạch Liên (Chị Vượng) như con thoi ngược xuôi cung cấp thực phẩm, nhu yếu cần thiết cho mọi người
từ sáng sớm cho tới khuya vẫn tươi cười vui vẻ, chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần tận tâm của chị, tình
yêu thương chan hòa bao trùm tất cả bạn đạo khấp bốn phương về Thiền Viện.
Ngày khai mạc trại hè trong thanh điển cha Trời, mẹ Đất, và Thầy Tổ ân ban tất cả bạn đạo cùng hướng tới
bề trên, lòng tôi dưng dưng nhớ Thầy và cảm nhận sự hiện diện của Thầy, tình yêu thương của Thầy đang
ban phát cho tất cả chúng tôi, nhẹ nhàng, lâng lâng … Chúng tôi hòa quyện vào Thanh Quang Điển Lành
của bề trên.
Ngày thứ 5 của trại hè, các anh chị tổ chức đi thăm núi Tuyết, Mount Rainier, đường quanh quanh, co co ..
bên đường đàn nai ngơ ngác đứng nhìn du khách cạnh rừng cây ngút ngàn xanh mát … xa xa rừng thông
hiên ngang reo ri rào trong nắng. Đi lên tới đỉnh núi, trước mắt chúng tôi bầu trời mở rộng, núi lẫn trong
mây, mây chen núi, trắng xóa cả bầu trời Mây và Tuyết, thỉnh thỏang một vài lùm cây vươn thẳng lên trời
điểm tô cho núi tuyết thêm sinh động... vạn vật sinh linh cùng hướng tới trời. Chiều về tới Thiền Viện mọi
người quây quần bên nhau dùng bữa tối, hoàng hôn khuất dần, bóng đêm dịu dàng buông phủ, ngoài hòn
non bộ đàn cá vẫn tung tăng dưới nước, hồn nhiên thả sức quẫy đuôi lõm bõm, một cô nai đủng đỉnh dạo
chơi quanh bờ hồ …
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Thấm thoát 10 ngày trôi qua học Nhẫn học Hòa. Đành rằng qui luật trời đất tựu rồi tan, sao lòng chúng tôi
vẫn trĩu nặng bồi hồi, lưu luyến, bạn đạo chia tay nhau bùi ngùi xúc động, vui cười mà nước mắt dưng dưng.
Ngày mai bạn đạo dù ở bất cứ đâu vẫn cùng nhau chung thiền hướng tới CHA TRỜI THẦY TỔ.
Tạm biệt nhé! NHẪN HÒA gia đình Vô Vi.
Phương-Liên trong nhóm bạn đạo Nam California
KỶ NIỆM NHẪN HÒA 2011
Thiền Viện Nhẫn Hòa thật khó quên
Cảnh vật thiên nhiên rất hữu tình
Bát ngát bao la rừng thông hát
Tình đạo Vô Vi trong sống động
Điển lành trong sáng thấy tỏ bàn
Làm người chăm học lo tu sửa
Học đạo thì đời bớt khổ đau
Thêm thanh bớt trược hòa trong khổ
Nhẫn Hòa cố gắng trên đường tu.
Hướng tâm cầu nguyện
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Bình là bố bạn đạo Nguyễn Văn Vinh,
chú ruột bạn đạo Nguyễn Giang Thanh, sinh năm 1941, mất lúc 10h 45 ngày 15/07/2011 tại Thái Thụy Thái
Bình, được siêu thăng tịnh độ.
Xin cảm ơn quý bạn đạo
THƠ
LỤC TỰ KHAI MINH.
Bên trong thanh tịnh đạt Nam Mô
Quân bình trật tự A Di mở
Khai thông tri giác thức Đà Phật
Tham thiền tịnh ngộ tam cỏi vô
Vạn linh đồng tiến hoà đồng thức
Lục tự khai minh nguyên lý ngộ
Hoà đồng bình đẳng học càn khôn
Chúng sanh ảnh hưởng thoát mê đồ
Minh Thạnh
(Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu )23.05.11
----PHÁP KHOA HỌC CỦA PHẬT.
Pháp luân thường chuyển Phật truyền ra
Giải tham sân, ái, ố, si ra
Chân chánh pháp môn thuyền chuyển thoát
Khuyên bạn hành thâm, thuyết pháp xa
Pháp luyện người hiền tâm sáng suốt
Trí đức quang minh bản thể ta
Tham sân dứt được quán Di Đà

Luyện đạo công phu hiền đức hoà
Pháp Phật khuyến tu ráng chí hành
Giải toả nhiễm trần ngũ tạng ta
Thường chuyển pháp luân thuốc khó tầm
Căn bệnh nhiểm trần hành giải ra
Minh Thạnh
(Thiền viện Tâm LinhTự Cứu) 26.05.11
----TRI
Chữ tri, chữ ý , chữ tài,
Từ chơn, từ thức, từ trì nam mô.
Ngôn lời bút tả vi vô
Hư không tham định he-lô hành thiền.
Luyện tâm, luyện tánh,luyện tiên
Học đời, học đạo, học tiền nghiệp tâm.
Mưa rơi nắng rọi nội thâm
Bồi công, bồi đức, bồi tầm về không.
Văn Phong
Cà Mau 20/07/2011
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HỶ XẢ
********
Kẻ cho quà,ta từ chối không nhận
Bị vu khống ,không màng,nhẹ tâm hồn
Hạnh từ bi đường tu ắt trường tồn
Dừng nhân quả hỷ xả chung giải nghiệp
V.N 17/7/2011
Văn Phật Tử
-----

TU THIỀN
(Cảm tác dựa theo bài thơ “Chánh Pháp Tu Thiền” của Huynh TQT)

“CHÁNH PHÁP TU THIỀN” thơ rất hay
Ngâm thơ liên tưởng nhớ ơn Thầy
Nhờ Thầy hướng dẫn biết tu điển
Thiếu pháp(1) trí tâm khó mở khai
Hồn Vía âm dương đành cách biệt
Tịnh tâm hành pháp trở về ngay
Công phu luyện đạo hành trình tiến
Thoát cảnh – vô thường khổ lắm thay !
(1)Lời ĐứcThầy : Miệng nói tu mà thiếu tu

Cà Mau, 19-07-2011
Út Hoa
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